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Informatie voor patiënten en familie
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OPNAME VANWEGE CORONA
U bent of wordt opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland omdat u besmet bent 
met het coronavirus, of omdat het vermoeden bestaat dat u daarmee besmet 
bent. In deze folder leest u meer over het virus en de ziekte Covid-19 die het 
veroorzaakt. Ook vertellen we hoe de zorg op de afdeling is georganiseerd. 
Verder vindt u informatie voor de mensen die belangrijk voor u zijn, bijvoor-
beeld voor uw partner, familie en/of vrienden. 

Een ziekenhuisopname vanwege het coronavirus is vaak onverwacht en kan 
veel vragen en emoties bij u oproepen. U kunt daarvoor altijd terecht bij de 
verpleegkundige.

WAT IS COVID-19? 
Covid-19 (het coronavirus) is een nieuw virus. Het veroorzaakt luchtwegklach-
ten en maakt mensen ziek. Mensen krijgen vaak koorts of griep en kunnen 
elkaar heel makkelijk besmetten. Op de RIVM website staat de laatste landelij-
ke informatie. Ook vindt u daar antwoorden op vragen rondom het virus: 
rivm.nl/coronavirus/covid-19.

OPNAME VANWEGE CORONA
Zolang een patiënt ziek is, kan hij/zij anderen besmetten. 
Wanneer een patiënt bewezen corona heeft mag deze ook 1 bezoeker per dag 
ontvangen!

Het coronavirus is erg besmettelijk. Daarom verplegen we u in isolatie. Dat 
betekent dat er zo min mogelijk mensen bij u komen en dat de zorgverleners 
beschermende kleding dragen. Dat zijn een schort, handschoenen, mondneus-
masker en een spatbril. We doen dit vanwege de veiligheid, om iedereen te 
beschermen tegen besmetting.

CONTACTPERSOON
Als u op de afdeling komt, vragen wij u een contactpersoon op te geven. Dit 
kan uw partner, een familielid of kennis zijn. In verband met uw privacy geven 
we alleen informatie over u aan deze contactpersoon. Vraagt iemand anders 
naar uw situatie, dan zullen we geen informatie geven. U mag een tweede 
contactpersoon opgeven. Als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is dan 
benaderen we de tweede contactpersoon.
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HET BEHANDELTEAM 
Op de afdeling werken veel verschillende deskundigen. Bijvoorbeeld medisch 
specialisten, zaalartsen, (leerling-)verpleegkundigen en voedingsassistenten. 
Bloedafname gebeurt bij u op de kamer. Het contact met de apothekersassis-
tent is veelal telefonisch. Daarnaast kunt u te maken krijgen met een diëtist, 
een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker en een geestelijk verzorger. 
Elke dag bespreekt de zaalarts uw situatie met de verantwoordelijk medisch 
specialist en verpleegkundige. Samen bepalen zij de behandeling. 

GESPREK MET UW BEHANDELEND ARTS
Wilt u of uw contactpersoon graag een gesprek met uw behandelend medisch 
specialist of de arts-assistent? U kunt dit aangeven bij uw verpleegkundige. Hij 
of zij zal de afspraak voor u regelen. Sommige vragen kunnen door de zaalarts 
of verpleegkundige worden beantwoord.

MAALTIJDEN (TIJDEN BIJ BENADERING)
08.00 uur  ‘s ochtends   - ontbijt, broodmaaltijd
10.00 uur  ’s ochtends  - koffie, thee en sap
12.00 uur  ’s middags  - lunch, broodmaaltijd
14.00 uur  ’s middags  - koffie, thee en sap
17.00 uur  ’s middags - warme maaltijd
19.00 uur  ‘s avonds  - koffie, thee en sap

BEZOEK
• Op de afdeling waar u nu bent opgenomen, is het bezoek beperkt tot één 

persoon per dag tussen 18.00 en 20.00 uur. In het weekend is een extra 
bezoekuur tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is belangrijk dat uw bezoek zich 
vóóraf meldt bij de verpleegkundige. Die geeft uw bezoek beschermings-
middelen, zodat hij/zij veilig op bezoek kan komen.

• Wanneer bezoek positief getest is dan is deze niet welkom op de afdeling. Er 
zijn iPads beschikbaar, waarmee u contact kunt hebben met uw naasten. De 
verpleegkundige helpt u hier desgewenst bij. Uiteraard kunt u ook uw eigen 
mobiele telefoon of iPad gebruiken; in het ziekenhuis is overal Wifi beschik-
baar.
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• Patiënten mogen niet-sterk ruikende (snij-)bloemen ontvangen, geen  
planten of bloembollen. Uw naasten kunnen u post of een kleine attentie 
zoals een ballon of boekje sturen. Voor een vlotte postbestelling is een goe-
de adressering belangrijk. Laat daarom uw post als volgt adresseren:

Ziekenhuis Rivierenland
Naam patiënt
afdeling plus kamernummer
Postbus 6024
4000 HA TIEL

• Bij verslechtering en verwachte IC overplaatsing mag er 1 persoon bij u op 
bezoek komen. Afhankelijk van de tijdsdruk blijft deze even.

•Bij verslechtering en mogelijk naderend overlijden mogen er maximaal 2 
personen bij u op bezoek komen en een tijdje bij u zijn.

ONTSLAG 
• U gaat met ontslag zodra dit medisch verantwoord is. U krijgt leefregels voor 

thuis mee, om verder te herstellen en voor het doen van de was (zie bijlage 
achter in deze folder). Ook voor uw naasten thuis gelden regels tijdens de 
herstelperiode. Lees deze goed door!

• U krijgt bij het ontslag ook uitleg over eventuele medicatie.
• Als uw naaste u komt ophalen: er zijn rolstoelen bij de hoofdingang beschik-

baar. Hiervoor is een muntje nodig, te verkrijgen bij de receptie.
• Om te voorkomen dat u valt, is het belangrijk dat u goede schoenen draagt. 

Vraag uw naaste om een goed paar schoenen mee te nemen.  

OVERPLAATSING
• Het is mogelijk dat u niet (direct) naar huis gaat, maar teruggaat naar  

bijvoorbeeld het verpleeghuis of een andere plek waar u vandaan komt. Het 
is soms niet mogelijk om in het ziekenhuis te blijven. De transferverpleeg-
kundige van het ziekenhuis regelt voor u een plaats.

• Bij verslechtering en verwachte IC overplaatsing mag er 1 persoon bij u op 
bezoek komen. Afhankelijk van de tijdsdruk blijft deze even. 

 Meer informatie hierover ontvangt u van de afdeling Intensive Care (IC).
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NAAR DE INTENSIVE CARE
• Als u intensievere zorg nodig heeft, kan het nodig zijn u op te nemen op 

de Intensive Care (IC). Uw contactpersoon kan dan bellen naar de IC om te 
horen hoe het met u gaat. Telefoon:  0344 -674402.

• Tijdens opname op de IC mag er 1 persoon per bezoekmoment komen.
• Op de IC geldt bij verslechtering en verwacht naderend overlijden dat 1 

persoon op bezoek mag komen en bij de patiënt kan blijven. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De  
medewerkers van de afdeling geven u graag meer informatie. Ook kan uw  
contactpersoon altijd bellen naar de afdeling waar u bent opgenomen.  
Bellen graag ‘s ochtends na 11.00 uur; dan is de arts langs geweest.

TELEFOONNUMMERS:
Afdeling AB3:   0344-674605
Afdeling P1:   0344-674476
Afdeling M3:  0344-674586
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BIJLAGE

BEVESTIGDE PATIËNT THUISSITUATIE
Omdat u positief getest bent op COVID-19 is deze informatie voor u van be-
lang. U kunt thuis in isolatie uitzieken omdat u niet ernstig ziek (meer) bent. 
Ook uw gezinsleden moeten thuisblijven. We realiseren ons dat dit een hele 
opgave kan zijn en dat het gevolgen zal hebben voor uw gewone leven.
Wordt u zieker of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het 
ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

In deze bijlage geven wij u en uw huisgenoten een aantal leefregels. Het is be-
langrijk dat het hele gezin/huishouden deze regels volgt. Zo helpt u voorkomen 
dat de mensen om u heen besmet raken. Dit is extra belangrijk voor mensen 
die ouder zijn dan 70 jaar of voor mensen die kwetsbaar zijn door een ziekte.

U kunt weer naar buiten wanneer u 24 uur geen klachten meer hebt. Dat be-
tekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Volg de algemene 
adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken op 
Rijksoverheid.nl.

LEEFREGELS VOOR U ALS CORONAPATIËNT

1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek.  
    Gezinsleden/huisgenoten blijven ook thuis

• U moet thuis blijven, u mag niet naar buiten.
• U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD.
• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen bij u in huis zijn.
• Ook uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.
• Voor uw huisgenoten is er een aparte instructie.

2. Hoe ga ik met de mensen om die bij mij in huis wonen?
• Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer.  

 Daar slaapt u ook en u slaapt alleen.
• De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer.
• U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op  

 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
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• Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen.
• Gebruik uw eigen tandenborstel.
• Gebruik uw eigen aparte handdoeken.
• Als het mogelijk is, gebruik dan een apart toilet en badkamer voor uzelf. 

Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis, dan kunt u deze delen met uw 
huisgenoten. Het is belangrijk dat u het toilet en de badkamer elke dag 
schoonmaakt en indien mogelijk elke dag ventileert door het raam 30 
minuten open te zetten.

3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
• Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? 

Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in 

een plastic zak. Was uw handen.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten 

en niezen, nadat u naar het toilet bent geweest, na het schoonmaken en 
opruimen en voor het eten.

4. Zorg voor een goede hygiëne in uw kamer
• Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer.
• Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag even een raam open. 

Zo komt er frisse lucht binnen.
• Maak de badkamer en toilet regelmatig schoon.
• Denk ook aan de kraan, lichtknopjes en deurklink.
• Was daarna uw handen met water en zeep.

5. Zorg voor een goede hygiëne in huis
• Maak veelgebruikte oppervlakten elke dag schoon, zoals nachtkastjes, 

deurklinken en lichtknopjes.
• Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel.
• Reinig daarna de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en 

lichtknopjes met huishoudbleek.
• Pak hiervoor een nieuwe emmer met 5 liter water. Doe hier 125 milliliter 

bleekwater in, dat is een koffiekopje vol. Bleekwater kunt u in de super-
markt kopen.

• Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.
• Was daarna uw handen met water en zeep.
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6. Zorg voor een goede hygiëne met bevuilde spullen
• Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand en was dit op minimaal 60 gra-

den met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
• Was uw vaat gescheiden af met standaard afwasmiddel en heet water, of 

in de vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma.
• Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. De zak mag ge-

woon in de grijze afvalbak.

LEEFREGELS VOOR HUISGENOTEN VAN CORONAPATIËNT
1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek. Alle gezinsleden blijven thuis

• U moet tot 14 dagen na het ingaan van de thuisquarantaine thuis blijven. U 
mag niet naar buiten, naar school of naar het werk.

• U mag wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Let 
daarbij op dat u op afstand van anderen blijft en maak geen lichamelijk 
contact.

• U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
• U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD.
• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen bij u in huis zijn.
• Na 14 dagen mag u weer naar buiten. Volg de algemene adviezen op die 

op dit moment gelden in Nederland over school en werken zie  
Rijksoverheid.nl.

• Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten,  
ook niet als de 14 dagen voorbij zijn!

2. Hoe ga ik om met mijn huisgenoot met COVID-19?
• Kom zo weinig mogelijk in de kamer van de zieke persoon.
• U heeft zo weinig mogelijk contact met de zieke persoon en u blijft op 1,5 

meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
• Gebruik niet het bestek, borden, bekers en glazen van de zieke persoon
• Gebruik niet de tandenborstel van de zieke persoon.
• Als het mogelijk is, gebruik dan een ander toilet en badkamer dan de zieke 

persoon. Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis, dan kunt u deze delen met 
de zieke persoon. Het is belangrijk dat u het toilet en de badkamer elke 
dag schoonmaakt en indien mogelijk elke dag ventileert door het raam 30 
minuten open te zetten.
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3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne
• Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? 

Hoest dan in de plooi van uw elleboog.
• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in 

een plastic zak. Was uw handen.
• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten 

en niezen, nadat u naar het toilet bent geweest, na het schoonmaken en 
opruimen en voor het eten.

4. Zorg voor een goede hygiëne van de kamer van de zieke persoon
• Verblijf zoveel mogelijk in een kamer apart van de zieke persoon.
• Zet in de kamers waar de zieke persoon verblijft een paar keer per dag 

even een raam open. Zo komt er frisse lucht binnen.
• Maak de badkamer en toilet regelmatig schoon.
• Denk ook aan de kraan, lichtknopjes en deurklink.
• Was daarna uw handen met water en zeep.

5. Zorg voor een goede hygiëne in huis
• Maak veelgebruikte oppervlakten elke dag schoon, zoals nachtkastjes, 

deurklinken en lichtknopjes.
• Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel.
• Reinig daarna de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en 

lichtknopjes met huishoudbleek.
• Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was.
• Was daarna uw handen met water en zeep.

6. Zorg voor een goede hygiëne met bevuilde spullen
• Vermijd verspreiding van lichaamsvloeistoffen, zoals ontlasting, spuug, 

snot, zweet en urine.
• Verzamel het wasgoed van de zieke huisgenoot in een aparte wasmand 

en was dit op minimaal 60 graden met een volledig wasprogramma en 
normaal wasmiddel.

• Was de vaat van de zieke persoon gescheiden af met standaard  
afwasmiddel en heet water, of in de vaatwasmachine op een uitgebreid 
wasprogramma.

• Laat de zieke persoon het eigen afval in een aparte afvalzak in de eigen 
kamer gooien. De zak mag gewoon in de grijze afvalbak



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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